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काम तुम्ाांरा भाह्त 
ना्ी की मुद्ध चार ूआ्े 



१९४२भध्मे मदु्ध सरुु झारे.  



 भाझा बाऊ  नौसनेेत बयती झारा.   

भी भाझ्मा आई-
लडिराांफयोफय घयीच 

याह्रो. 

रोक म्णत, “काम तुम्ाांरा भाह्त ना्ी की मदु्ध चार ूआ्े?”   

फाफा-चारी  आणण 
भी  फपल्भ 

फघामरा जाऊ 
ळकतो का? 

तुरा भाह्त ना्ी की 
मदु्ध चार ूआ्े ते? 

अये  ना्ी 
ऩयत तेच 
जेलण,  

तुरा भाह्त 
ना्ी मदु्ध 
चार ूआ्े 

ते? 

भरा एक र्ान 
फ्ीण ्ली 
आ्े,श्लरज  

तुरा भाह्त 
ना्ी की मदु्ध 
चार ूआ्े त?े 



 भी मदु्ध श्जांकण्मासाठी भदत कयण्माचा प्रमत्न केरा. 

भी अल्मभुीननमभची   पॉइर 
एकत्र केरी आणण त्माचा 
एक चेंिू तमाय केरा.  

 भी हिनच े
िफे लाचलरे.  

भी मदु्ध स्िॅमऩ 
(नतफकिां) खयेदी केरे.  

भी यात्री णखिकमाांच े
ऩिदे रालरे कायण 
ळत्ररूा आभचा उजेि 

हदस ूना्ी. 

अन्नाची कभी ्ोती, आम्ी 
एक "वलजम फाग़“ रालरी 
आणण खूऩ साया ऩारक 

उगलरा.  

 तसे तय ऩारक कोणारा आलित नव््ता. 
त्माची चल चाांगरी नव््ती.  

रोकाांनी आऩल्मा कायच्मा वलांिळील्ि लय श्स्िकय रालरे,  
जे साांगत ्ोते की ते फकती ऩेट्रोर खयेदी करू ळकतात.  

अधधकाांळ रोकाांना "A" श्स्िकय मभऱारे, ज्माचा अथथ ्ोता की 
त्माांना थोिसेे ऩेट्रोर खयेदी कयण्माची ऩयलानगी ्ोती.  

जय एखाद्माजलऱ 
दसुये कोणते श्स्िकय 
असेर तय रोक 

कुजफजुत की त्मारा 
ते कसे मभऱारे. 



मभस्िय ्ैल्स्िेि ्लाई-्भल्माच ेलािथन ्ोते.  

त्माांनी आऩल्मा फा्ूलय एक  

आधधकारयक ऩट्टी फाांधरी ्ोती.त्माांच्मा 
्ातात िॉचथ ्ोती .ते सगऱां व्मलश्स्थत 
आ्े की ना्ी ्े फघण्मासाठी यात्री 

गस्त घारत असत की सगळ्मा घयाांच े
हदले फांद आ्े ्े फघत. कधी-कधी 
आऩण त्माांना चककय भायताांना ऐकू 

ळकत असे. 

्ोमळमाय! भी ्लाई 
ह्भल्माचा लािथन आ्े  

तो राइि फांद कया.  

लयचा  राइि. 

चरो, कोई फात न्ीां. 

कोण? 

ओ्, तुम्ी ्ैल्स्िेि आ्े?  

कोणता राईि? 

कुठे?  

श्जन्मालय? 

भग भरा का्ीच 
हदसणाय ना्ी. 

आम्ाांरा चतेालनी हदरी गेरी ्ोती की तोड़पोड़  कयणाये का्ी 
्ेय ऩाणिुफी भधनू  सभदु्राच्मा फकनाऱ्मालय रऩनू का्ी  

गोष्िी उिून राल ूळकत ्ोते.  

 त्माांना कदाधचत लीजेच ेसांमांत्र  आणण 
येल्लेचा ऩरू उिलामचा ्ोता. 

भरा फयां लािरां असतां जय त्माांनी चकूुन  

्ॉलिथ जे. िवेलस एरीभेंट्री स्कूर उिलनू रालरे 
असते तय.   



आम्ी रोक म्ाताया सपाई कभथचायी मभस्िय श्वभिलय 
नजय ठेलत ्ोतो. ते आम्ाांरा ्ेय लाित ्ोते.  

भरा भाह्त ना्ी-ते 
सांळमास्ऩदरयत्मा  

काभ कयत ना्ी ते 

फेळक! कायण ते  

एक ्ुळाय ्ेय 
आ्ेत.  

आम्ी त्माांच्मा घयाऩमतं ऩाठराग केरा. 

त्माांच्मा घयात कदाधचत 
िामनाभाइि बयरेरां आ्े.  ते आऩल्मा येिीओलय 

मदु्धाच्मा फातममा ऐकत 
्ोते. त्माांनी याष्ट्रीम  झेंिा सगळ्माांना 

भखूथ फनलण्मासाठी रालरा 
असेर.  

ते  जरूय एक ्ेय आ्ेत.  



आम्ी मभत्र आणण ळत्रचू्मा वलभानाांना ओऱखामरा मळकरो. 
ते काभ सोलऩां नव््तां. 

मभत्र   ळत्र ू 
मभत्र    ळत्र ू 

जेव््ा अांधाय ऩित असे तेव््ा भी आणण भाझ ेमभत्र 
आकाळात ळत्रचू्मा वलभानाांलय रक्ष ठेलत अस.ू  

 

भरा एक जभथन वलभान 

हदसत आ्े. 
ना्ी, तुझां 
चकुतांम. 

भाझ ेमभत्र आऩाऩसात फोरत की ते मदु्धात काम कयणाय.  

भी  नौसेनाच्मा 
ज्ाजालय 
जाईन.. 

 भी एक पाइिय 

ऩामरि ्ोईर. 
भी ळत्रचू्मा येघेच्मा 
भागे ऩयैाळिूचा 
उऩमोग कयेर.  

भी एका उिणाऱ्मा 
वलभानाची फांदकु 

्ोईर.  

कोणाराच मा गोष्िीचा अांदाज ना्ी की  
जय त्माांनी भरा नौसेनेत मेण्माची 
ऩयलानगी हदरी तय भी फकती ळौमथ 

गाजलरे असते.    



मसिनी  जलऱ जगाचा नकाळा ्ोता. रढाई कुठे ्ोत 
आ्े ्े दाखलण्मासाठी तो नकाळारा वऩना रालत 
असे.जय आऩण वलचायरे, ग्लािर-कॅनार कुठे आ्े?”  

तय मसिनी म्णे, “तुरा एलढां ऩण भाह्त ना्ी?” 

मसिनीरा भाह्त ्ोतां ती सगऱी ऩदकां  कळासाठी आ्ेत.  

्े काम आ्े 
मसि? रीजन ऑफ़ भेरयि! 

बफरकुर 

भौरी, िवेलि  आणण भी मभऱून  "ब्रकैआउि"  

नालाचा एक सालताह्क ऩेऩय काढरा.   

त्मात आम्ी साांधगतरां की 
मदु्धात आऩल्मा ओऱखीच े
कोणत्मा  रोकाांनी बाग 
घेतरा आ्े. ऩण त्मात 
आम्ी कोणते्ी य्स्म 

साांधगतरे ना्ी.  

 आम्ी भाह्ती हदरी की रोक कुठे यकतदान करू 
ळकतात. आम्ी ऩेऩय भध्मे ऩदाथांच्मा येमसऩी ऩण 

हदल्मा.  



एक  हदलस लिीर म्णारे, 
“चरा फपयामरा जाऊ मा,” 
भरा खूऩ भजा आरी. 
आम्ी खूऩ कभी लेऱा 
एकत्र  फपयामरा जात 

अस.ू 

 भग लिीर भरा म्णारे की ते सेनेत बयती ्ोणाय आ्े.  

 ्े ऐकून भी यिू रागरो. लडिराांनी भरा ळयू व््ामरा 
साांधगतरां. 

“भरा लाितां तू आऩल्मा आईची काऱजी घ्माली,”  
ते म्णारे. 

 भग लिीर टे्रनभध्मे फसनू सनै्मात काभ 
कयामरा ननघनू गेरे. 



भी घयात खूऩ चकया 
भायल्मा आणण फनघतरां की 
लिीर काम काम ठेलनू गेरे 

आ्ेत.  

 

 त्माांचां कऩाि   

त्माांचां िसे्क 

ते कऩड़ ेज्माांची त्माांना 
आता बफरकुर गयज 

ना्ी.  
 त्माांची  ब्रीपकेस 

आता फाथरूभ भध्मे त्माांचा    

दाढीचा  

ब्रळ  
नव््ता.  

येजय नव््ते   

िूथब्रळ नव््ता.  दात घासामच्मा  
ऩालियीचा िफा 

नव््ता.  

 भी भाझ्मा खोरीत लडिराांचा पोिो ठेलरा. 
जय भी त्माांची खूऩ आठलण काढरी तय ते 

कदाधचत मदु्धातून श्जलांत ऩयत मेतीर.  



आई योज  मदु्धाच्मा फातममा लाचत असे, ती खूऩ धचांतेत असे. 
भरा सभजत नसे भी नतरा कळी भदत करू ते.  

 जेव््ा आम्ी मसनेभा फघामरा जात अस ूतेव््ा आम्ारा 
मदु्धाच्मा फातममा फघामरा मभऱत असत. 

 त्माचां सांगीत बीतीदामक ्ोते, आणण एक नािकी आलाज साांगे:  

ळत्र ूसेना ळश्कतळारी ्लाई ह्ल्राने िगभगत आ्े.” 

एक  अॅिमभयर ळ्यात आम्ाांरा साांगामरा  

मेई की आऩण मदु्ध कसे श्जांकू. 

ते अॅिमभयर, िनेी यैनफकनच्मा आईच ेनातेलाईक ्ोते, 
आणण भग िॅनी त्माांच्माजलऱ उबा याह्रा.  

आम्ाांरा कऱत 
नव््ते की कोणी  

अॅिमभयर, िॅनी 
सायख्मा निखि 

भरुाच ेनातेलाईक 
कसे अस ूळकतात?  



 ह्लाऱा आरा, भग एक हदलस 
लडिराांच ेएक ऩत्र आरे. त्माांना एक 
्ॉिेर चारलण्मासाठी फ्रोरयिारा 

ऩाठलरे ्ोते.  

कमा फात आ्े !! 

लडिराांनी मर्रे की 
ळाऱेरा सटु्टी रागरी की 

आम्ी फ्रोरयिारा 
मामरा ्लां.  

त्मारा तीन हदलस रागरे.टे्रन सनैनक आणण 
नावलकाांनी खचाखच बयरी ्ोती. 

आम्ी खुळनसीफ ्ोतो. आम्ाांरा झोऩामरा जागा मभऱारी. 
भी फथथ लय चढरो आणण झोऩल्मालय भी ऩिदा फांद केरा.  

 भग भी कऩि ेकाढून भाझा ऩामजभा घातरा. 
त्मानांतय भी फकतीतयी स्िेळन गेरेरी ऩाह्री. 

 ळलेिी आम्ी फ्रोरयिारा ऩो्चरो  
आणण टे्रन भधनू उतयरो.. 



आणण नतथां आभच ेलिीर ्ोते.. 

लिीराांनी भरा ते काभ कयत ्ोते नतथां नेरां. 
पौजेतल्मा जलानाांनी नतथां त्माांना सराभी हदरी. 

त्माचा भरा पाय अमबभान लािरा. 

गयभ ्ोत ्ोतां म्णून आम्ी णिसभसच्मा  

हदलळी सभदु्रात ऩो्ामरा गेरो. 



आम्ी  दळथनीम स्थऱां फघामरा गेरो, भाझ्मा आईलडिराांना   

फ्रेमभांगो  खूऩ आलिरे. भरा ते पायसे चाांगरे लािरे ना्ी. 

 अळा खूऩ गोष्िी ्ोत्मा ज्मा भरा लािरां की आम्ी ऩ्ामरा ्व्मा.  
ऩण आईलडिराांना तसां लािरां ना्ी. 

 भग आभची ऩयत जामची लेऱ आरी.आम्ी वलभानतऱालय गेरो. 
“तुम्ी घयी कधी मार?” भी लडिराांना वलचायरां. “जसां मदु्ध सांऩेर,” 

लिीर म्णारे. भरा लािरां ते ऩयत मेणाय ना्ी. 



 आम्ी घयी आरो, मदु्ध चारचू ्ोते.  

 भी जो  अल्ममुभननमभ  पॉइर एकत्र केरी ्ोती 
ती आता एका चेंिू इतकी भोठी झारी ्ोती.  

जभथनीत  सरैीच्मा बालाच्मा ्त्मे नांतय आम्ी आभचा   

"ब्रकैआउि" ऩेऩय  काढणां फांद केरां ्ोतां. आभच्मा जलऱ 
आता साांगण्मासायखे का्ी उयरे नव््ते. 

एक हदलस भी ्ॉनथ, घांट्मा आणण रोकाांच्मा मळट्टम्ा ऐकल्मा. 
भग भी भाझी सामकर घेलनू ळ्याच्मा चौकात गेरो. 

 
नतथां म्ाताया मभस्िय भपी  

यस्त्माच्मा कोऩऱ्मालय आऩरी िोऩी 
आणण काठी ्रलत ्ोते. 

“काम चार ूआ्े, मभस्िय भपी?"  

भी वलचायरां. “तुरा भाह्त ना्ी का? 

मदु्ध सभालत झारां.” ते ओयिरे. 
“आऩण श्जांकरो, आऩण श्जांकरो!” 



तीन आठलड्मानांतय भाझा बाऊ घयी आरा. 
त्माच्मा नांतय एक भह्न्माने आम्ी नतघे 

लडिराांना बेिामरा स्िेळनलय गेरो. लडिराांनी 
आम्ाांरा ऩाह्रां आणण आऩरा ्ात ्रलरा.  

तेव््ा भरा कऱरां मदु्ध सांऩरां.  

सभालत 


